
.Iga ajastu siinnlfab
oma moenarruse: sel-
le jahufamine î" In-
felligenfsi ja infelli-
genfsuse kasvafamise
olulisemaid osi.

.Elu ÎÀ koigis îòà
avaldustes oluliselt
mittelineaarne nihtus
ning meie pingutusi
å i pruugi sugugi
kroonida vordelised
tulemused.

.Iga ajastu siinnitab 0òà moenarruse ja selJe narruse jahutamine on
intelligentsi ja intelligentsuse kasvatamise 01ulisemaid OSi. Ko1mekumne
aasta eest andis end veel taiel maaral tunda iseloomulik «rahvuslik» tra-
ditsioon. milles ei leidu kUll Oieti midagi rahvuslikku (etnilist) kuid
mida on ajaloo1iselt kerge mOista. Ajaloo1iselt on eestlane mat~ s. î.
parisori. teoori. hiljem sulane (enamus) vOi peremees (vahemus). .Matsi
iseloomustab suur praktitsism. usna vahene huvi kOige selle vastu mida
ei çàà hamba alla panna. olgu çåå siis 100gika vOi annastus vOi mi~ tahes
òèè ebapraktiline ja ajaraiskamisele kiskuv asi1. Ei tule siis imes.tada,
et abstraktset mOtlemist nOudvad kultuurialad. eriti filosoofia, 100gika ja
matemaatika jaid Eestis veel 20. sajandi esimesel poo1el vaga nOrgaks.

Praeguseks on filosoofiateaduste alal murrang juba toimunud 100gikas
..
]à matemaatikas ikka veel mitte. Leidub vaga palju inimesi. kes tunne-
vad naiteks matemaatilist statistikat kui teatavate viljakate tehniliste
vOtete kogumit kullalt hasti. isegi suureparaselt. kuid samal ajal vOib
matemaatika ja matemaatiline statistika kui motlemise stiil ja tehno1oo-
gia 0Ïà voaras isegi selle ala OppejOududele.

Tahaksin uskuda. et 1950. aastate algul Onnestus mul mainitud suhtu-
mise purustamisel siiski midagi a;ra teha, eelkOige teadmistehimu provot-
seerimisega. Tulevasele juhtivale kaadrile, Vabariikliku Parteikoo1i kuu-
lajaile uritasin jOudum66da selgeks teha. et dialektiline ja ajaloo1ine
materialism -.ei 01e min~i tsitaatide ja dogmade kogum: tOsiselt vOe-
tav filosoofia on kOi~e fundamentaalsem kOigist fundamentaalteadustest.
mikooli lOpetajaile puudsin sisendada eelkDige lugupidamist historismi
pOhimOtete vastu nin~ etnotsentrismi piiratuse ja naeruvaarsuse mOist-
mist. (Hiljem 01en puudnud teha sedasama esseistika va:henditega.)

Massiteadvusel. traditsioonilisel talupoeglikul mOtlemisel on Usna raske
harjuda mOttega, et kunagi olid inims66mine, nOidade pDletamine ja
naisepeksmine igati 10omuli,kud nahtused. ent see ei tee neid muidugi
mingite.ks «igiinimlikeks pOhivaartusteks» .Òåòðoòà mutantuT, et nos
mutamuT in illis -ajad muutuvad ja meie muutume uhes nendega. KO1-
beline edasiminek ei avaldu se1les. et vanasti tehti halvasti ja nuud hasti.
progress seisab se1les. et pidevalt muutuvad mQQdupuud ise. teiseneb hea
ja kurja mOistetesse pandav sisu.

SOjaka massiteadvuse (matsiteadvuse) viib se1line kusimuseasetus tihti
lausa marru. Tahetakse uskuda. et inims66mine ja naisepeksmine on
alati kurjast. jarelikult pole neid kunagi olnud. Ent neanderta1lane sOi
paris kindasti liigikaaslasi2, naisepeksmine on igandina (kahjuks ikka veel
levinud igandina) olemas praegugi.

Loobun siin katsest arutada, kas naiteks kirjanikud on kutsutud massi-
teadvust peegeldama (mis soodustab kaasalaulmist tema nOmedustele)
vOi massiteadvuse taset tostma (nOmeduse vastu vOitlema). Tahaksin
rOhutada seda, et teadlasedki puuavad tihti rakendada emotsionaalset
(stereotuupset, ligadi-logadi) mOtlemist. eriti naiteks sotsioloogiliste ja
demograafiliste kusimuste puhul.

Ammuks see oli. kui massiteabevahendid armastasid konelda uldise
pikaealisuse saavutamisest kOige lahemas tulevikus. Taiesti tOsimeeli,
enamasti koguni teaduse nimel vaideti naiteks. et aastal 1980 kuunib
keskmine eluiga kaheksBlkumne ja 2000. aastal saja eluaastani. Nuud
teame: isegi 21. sajandil jaab keskmine eluiga 75 aasta piiridesse. Sel1ine
on maailma parimate spetsialistide. aRo demograafide hinnang.

.Elu on kOi~is îòà avaldustes oluliselt mittelineaarne nahtus. Sel-
lest ei ole enamasti ise~i (uhiskonna)teadlased veel jOudnud korralikult
aru saada. Mittelineaarsusel leidub mitu tahku, iiks lihtsamaid (kuid kul-
lalt tahtis!) on see. et meie pingutusi ei tarvitse sugugi kroonida vOrde-
lised tulemused. Ainult vaikeste ponmstuste ja vaikeste tulemuste juures
vOib loota, riagu viiks pingutuste (kulutuste, kapitaalmahutuste, direk-
tiivide jne.) kahekordistamine ka tulemuste Ikahekordistumisele.

Ei ole raske suurendada keskmist eluiga kumne aasta vOrra. vaga
tOsine probleem on tOsta seda uhe kuu vOrra. Pi.kendamaks eluiga kolme-
kumnelt aastalt neljakumnele laheb vaja vOrdlemisi lihtsaid asju. Eel-
kOige tuleb loobuda naiteks uhe ja sama oja kasutamisest veevargi ja
kana:lisatsioonina. (Se1leks on muidugi vaja lahti 6elda kindlast veendu-
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